Roosendaal
6 oktober 2021
nr. 3 – 2021/2022

De Kroevendonk
Langdonk 39
Roosendaal

Het Lopend Vuurtje
Beste Kroevendonkers,
Een nieuw Lopend Vuurtje met Kroevendonknieuws. Veel leesplezier!

De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst!
Lieke Dierks, groep 8A
Senna Soulhi, groep 8A
Max Buijk, groep 3A
Liam Dekkers, groep 8A
Kaylee Krom, groep 8B
Julia van Nispen, groep 6A
Tobias Bömer, groep 5B
Abel Bergmans, groep 5A
JUF VERA
Romaisa El Ouadafi, groep 8A
JUF FREDERIKE
Trent Ridders, groep 2D
JUF ROWENA
Mohammed Achatibi, groep 8A
Delinyo Jamel, groep 6B
Vanessa Madej, groep 8B
Mariam Sangare, groep 7B
JUF JUDITH
Filip Puczynski, groep 4B
Chloë Theunisse, groep 3A
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Een heel hartelijk welkom voor Areen.
Welkom in onze peutergroep en veel
plezier bij ons op De Kroevendonk

Het is in verband met het maken van
een goede planning voor ons
belangrijk om tijdig aan te melden.
Voor kinderen die dit schooljaar 4 jaar
worden is het verstandig om
binnenkort een afspraak te maken.




De tekeningen van de nieuwbouw hangen in
de gangen van hoofdgebouw en dislocatie,
maar zijn ook te bekijken op onze nieuwe
website:
https://kroevendonk.nl/nieuwbouw/



peutergroepen: juf Elna
(ewattel@kroevendonk.nl).
kleutergroepen: juf Vera
(voomen@kroevendonk.nl).
overige groepen basisschool:
meneer Teun
(tdekker@kroevendonk.nl).
Stichting Wij Samen: Albertina of
Marjanka
(info@stichtingwijsamen.nl).

‘De bakker, de bakker neemt water en meel.
En ook nog wat gist, maar vooral niet teveel.
En dan wordt het deeg, het wordt tien keer zo
groot. Het gaat in de oven en dan is het brood.’
De kinderen van Wij Samen werken aan het
thema beroepen.
Afgelopen week was dit ‘wij zijn een bakker’. Wat rook het
lekker binnen school.

Uit de peutergroepen:

Dag van de leraar

Wist u dat?
De juffen van de peutergroep het heel fijn
vinden dat we elkaar weer binnen kunnen
ontmoeten?
De peuters al veel opstekers hebben gehad
omdat ze zo goed kunnen opruimen op de
peutergroep?
De peuters vol trots vertellen over de foto's op
de familiemuur?
Puk zijn eerste logeerpartijtje heeft gehad? En
Puk het heel leuk heeft gehad.
Wij zijn gestart met het thema beroepen?
Er peuters zijn die later clown willen worden?
We tijdens de kinderboekenweek boekjes
voorlezen over beroepen?

Op De Kroevendonk vieren we de “dag van
de leraar” als de “dag van de
medewerker.”
Met iedereen samen vormen we immers
het team van ons kindcentrum.
We werden verrast door leden van de
ouderraad die langs kwamen met koffie
of thee met wat lekkers. Enorm bedankt!
-----------------------------------------------

www.kroevendonk.nl
Onze nieuwe website is online. We zijn er
erg blij mee. Enorm veel dank aan de
mensen van United (het bedrijf van de
vader van David uit groep 6A). Nog niet
alles is helemaal klaar, maar we gaan hard
aan de slag om ook deze pagina’s van de
nodige informatie te voorzien.
Opmerkingen / tips over de website zijn
natuurlijk altijd welkom! Deze kunt u mailen
naar directie@kroevendonk.nl.

Twee van onze stagiaires stellen
zich voor:
Mijn naam is Judith Kannekens en ik ben 21 jaar oud.
Ik kom uit Fijnaart. Op dit moment zit ik in het derde
jaar van de PABO in Breda en voor mijn minor gedrag
mag ik stagelopen op de Kroevendonk. Ik zal tot
midden januari te vinden zijn in groep 7A. Mijn eerste
weken zijn nu achter de rug en ik heb het enorm naar mijn zin. In mijn vrije tijd vind ik veel
verschillende dingen leuk, van breien tot formule 1 kijken. Ik kijk erg uit naar het komende
half jaar op de Kroevendonk!
Ik ben Nick Snoey en zit in het derde jaar van de Pabo op Avans in
Breda, ik volg deze opleiding in deeltijd naast mijn werk bij de
Rabobank.
Op dit moment volg ik de minor gedrag en hiervoor mag ik komend
half schooljaar stage komen lopen op deze school.
Verder ben ik vader van Luca van 5 en Lexie van 3 jaar. Naast het
gezinsleven, studie en werk ben ik vaak op de racefiets te vinden of
moedig ik NAC Breda vanaf de tribunes aan.
Ondertussen heb ik al 1 dag mogen meedraaien in groep 6A van
Juf Nienke.
Ik heb deze dag de gehele school gezien en hierna ben ik
overgegaan naar de andere locatie waar jullie allen binnenkort ook
heenkomen.
Deze dag heb ik genoten van de sfeer op de school en heb door
deze dag nog meer zin gekregen in de komend halfjaar.
Ik ben iedere dinsdag aanwezig dus misschien zien we elkaar nog
eens!

Vandaag is de jaarlijkse
kinderboekenweek begonnen. Inmiddels is het een mooie traditie dat alle groepen
een boekenpakket krijgen van onze ouderraad. Na het volgens van aanwijzingen op
een briefje werd een beroep geraden. Hierna kon
de groep de
stapel boeken
onder het
plaatje van het
betreffende
boek
meenemen
naar de klas.
Namens alle
kinderen
enorm
bedankt voor de prachtige nieuwe boeken!

